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ـام شـده اسـت     ها ستمیبه کارگیري این س ۀثیرگذار بر تمایل دانشجویان به ادامأگوناگونی در مورد عوامل ت انج

پـس از مطالعـه ادبیـات موضـوع و     . که در هر یک از این تحقیقات، عوامل مختلفی در نظر گرفته شده اسـت 

مـدل حاصـل در   . ه شده استئتر، استخراج شده و مدلی ارا مهم ه شده در تحقیقات قبلی، عواملئهاي ارامدل

ه شـده  ئـ طی چند مرحله و با در نظر گرفتن نظر تعدادي از خبرگان، تغییر یافته و در نهایـت، مـدل نهـایی ارا   

دانشـجویان دانشـگاه علـم و    . شـد اي طراحـی  ی مدل پیشنهادي تحقیق، پرسشنامهبه منظور اعتبار سنج. است

طراحـی شـده بـین دانشـجویان دوره هـاي       ۀپرسشـنام . ه عنوان جامعه آماري انتخـاب شـدند  صنعت ایران ب

که ارتباطی بسیار قوي بین رضـایت و   دهدینتایج حاصل نشان م. یادگیري الکترونیکی این دانشگاه توزیع شد

در کشـور مـا در   رسدیهمچنین، به نظر م. کارگیري سیستم یادگیري الکترونیکی وجود دارده ب ۀتمایل به ادام

ثیر را بر تمایل افـراد  أاوري، بعدي است که بیشترین اهمیت را داشته و رضایت از آن بیشترین تحال حاضر فنّ

  .ستا داراکارگیري سیستم یادگیري الکترونیکیه به ادامه ب

  .دانشجو ،فنی يها رساختیز ،استاد ،محتوا ،الکترونیکی یادگیري: واژگان کلیدي

                                                                                                                

دانشجوي دکتراي تکنولوژي آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی *

  استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی **

  شناسیکارشناس ارشد روان ***

24/10/91: تاریخ پذیرش            15/7/90: تاریخ دریافت



آموزشی يها نظامپژوهش در   102

  مقدمه

در ابتـدا از  . اوري دچـار تحـوالت زیـادي شـده اسـت     راه دور با پیشرفت فنّآموزش از 

 .دیرسـ یمـ پست به دست دانشجویان  ۀکه به وسیل شدیمچاپ شده استفاده  يها کتاب

اصـلی   ۀو امـروزه وسـیل   شدیمسپس از تلوزیون و رادیو براي آموزش دروس استفاده 

زه آمـوزش و یـادگیري دیگـر    امـرو . اسـت ب جهـانی و  ۀبک، شانتقال محتواي اموزشی

هـاي  یکـی از شـیوه  ). 2003و نـاون میگـر،   نـگ ز(نیسـت درس  يها کالسمحدود به 

یـادگیري الکترونیکـی    ،ردیـ گیمـ مورد اسـتفاده قـرار    ،جدیدي که امروزه براي آموزش

در این نوشته، منظـور  . ه شده استئتعاریف گوناگونی از یادگیري الکترونیکی ارا. است

کـه در آن بـراي    اسـت اي از آمـوزش از راه دور  کترونیکی، زیر مجموعـه یادگیري ال از

انتقال محتواي دروس و ارتبـاط میـان اسـتاد و دانشـجو، تنهـا از اینترنـت و ابزارهـاي        

رو درو هیچ گونه کالس فیزیکـی و ارتبـاط حضـوري رو    شودیمالکترونیکی استفاده 

  ).2003،زانگ(د بین استاد و دانشجو وجود ندار

را به صورت  ییها دورههاي جهان در کنار آموزش سنتی، مروزه بسیاري از دانشگاها

هاي گوناگون در این زمینه متفاوت بوده اما موفقیت دانشگاه. کنندیمالکترونیکی برگزار 

 اسـت؛  یادگیري الکترونیکی با استقبال وسیعی مواجه شده ها دانشگاهدر برخی از  .است

بسـیاري   ،اند کردهموارد، دانشجویان در بین راه، آموزش را رها  در حالی که در بعضی از

هـاي هنگفـت، یـادگیري    ي افـزایش ظرفیـت خـود بـه صـرف هزینـه      برا ها دانشگاهاز 

مثل خوابگاه و غذا براي  ییها نهیهزةزیرا با این شیو ؛کنندیمالکترونیکی را پیاده سازي 

ـ  دهینرسـ بـه نتـایج دلخـواه خـود     هـا  امـا برخـی از دانشـگاه    شودیمدانشجویان کم  د ان

ماننـد دانشـگاه    هـا  دانشـگاه عدادي از ، تهاي اخیردر ایران نیز در سال). 2002استروتر،(

که بـا مشـکالت    اند کردهعلم و صنعت ایران، برنامه یادگیري الکترونیکی را راه اندازي 

. اند داشتهبه رو بوده و مزایایی نیز در بر خاص خود رو

سـنتی و از طریـق    ةم و صنعت ایران با داشتن پذیرش دانشجو بـه شـیو  دانشگاه عل

. نـوین دارد  يهـا  آمـوزش رایش به ، گهاي متنوعنکور با آن همه قدمت و وجود رشتهک

نفــر از ) 128(یتعــدادد قابــل تــوجه 1384ایــن در حــالی اســت کــه در نیمســال دوم 

نفـر در   13تعـداد فقـط   ولـی از ایـن    شـوند یمدانشپذیران به صورت دانشجو پذیرفته 
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رخ  1385شبیه همین اتفاق در سال . کنندیمسیستم آموزشی مانده و بقیه ترك تحصیل 

الکترونیکـی را   ةن امر به مدت یکسال پذیرش دانشجو بـه شـیو  ئوالتا اینکه مس دهدیم

تـا اینکـه بعـد از    . شـوند یمـ متوسـل   هايریگو به بازاندیشی در تصمیم  کردندمتوقف 

علت این همه ترك . کنندیمدوباره شروع به پذیرش دانشجو  87له در سال توقف یکسا

 يهـا يگـذار رونیکی چیست؟ چرا با وجـود سـرمایه  هاي یادگیري الکتتحصیل در دوره

یادگیرندگان آموزش را رهـا کـرده و تـرك     شودیموسیعی که در یادگیري الکترونیکی 

  .میپردازیمله ریح بیان مسئدمه کوتاه به سراغ تش؟ با این مقکنندیمتحصیل 

اول اینکـه،  . هسـتند  ثیرگـذار أسه عامل اصـلی بـر آمـوزش عـالی ت     ،در حال حاضر

دوم، افـزایش  . هاي نوین در آموزش شده استگیري شیوهاوري باعث شکلپیشرفت فنّ

دانشجویان تغییر کند و تعداد دانشجویان شاغل  ةتقاضاي آموزش باعث شده که محدود

آموزشی، در  يها مدلاینکه  ،سوم. ، افزایش یابداستنواده به عهده آنان که مسئولیت خا

هـاي آموزشـی فعـال در حـال تغییـر      سنتی انتقالی به شیوه ةو از شیو هستندحال تغییر 

ی روز بـه روز افـزایش   تا نیاز به یادگیري الکترونیک اند شدهاین سه تغییر باعث . دهستن

اما با توجه بـه  . بیشتر شود نآناشود و تقاضا براي  تر نآساها طیمحسازي این یابد، پیاده

ذارنـد  گثیرأمتغیرهایی که بیشتر بر یادگیري تاستآموزشی، نسبتاً جدید  ةاینکه این شیو

هـاي  سسـات و دانشـگاه  ؤاز طرفـی، م ). 2002هانگ،(اند هنوز به خوبی شناسایی نشده

وسـیع در   يهايگذاروجود سرمایه ان وجود دارند که بازیادي در سرتاسر دنیا و در ایر

 ،بـه عبـارتی  . شـوند یمـ با شکست مواجه  هایتاً، نیادگیري الکترونیکی و تبلیغات فراوان

ـ . اند کردهرضایت نداشته یا در بین راه ترك تحصیل  ها دورهدانشجویان از این  ا وجـود  ب

ایـن سیسـتم    گر کـاربران از ، اشده است ها ستمیسوسیعی که در این  يهايگذارسرمایه

شـناخت   ،بنـابراین . گذاري به هدر رفته و بی فایـده خواهـد شـد   رمایه، ساستفاده نکنند

یادگیري الکترونیکی و تمایل دانشـجویان بـه ادامـه     يها ستمیسثر در پذیرش ؤعوامل م

ـ . وردار استاز اهمیت زیادي برخ ها ستمیساستفاده از این  گـذار  ثیرأدرك کامل عوامل ت

تـا   کنـد یمـ و موسسـات کمـک    ها دانشگاهاز دید کاربر، به  ها ستمیساین ثر بودن ؤبر م

ثر را ؤثر هـدایت کننـد و عوامـل غیـر مـ     ؤخود را به سمت عوامل م يهايگذارسرمایه 

براي هر سـازمان یـا دانشـگاهی کـه قصـد دارد یـادگیري       . حذف یا از نو طراحی کنند
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فقیـت آن اشـنا باشـند تـا ریسـک      هم است که بـا عوامـل مو  ، مالکترونیکی را پیاده کند

  ).2004بروتیس و پولی منکائو،(د شکست را کاهش ده

هاي یـادگیري الکترونیکـی   استفاده از اینترنت و گسترش دورهبا افزایش رو به رشد 

االت زیـادي در مـورد علـل    ؤآموزشـی جدیـد، سـ    ةها به عنـوان یـک شـیو   در دانشگاه

و نـرخ   هـا  دورهترك تحصیل دانشجویان این ، علل ها دورهنارضایتی دانشجویان از این 

طبـق تحقیقـات   . شودیمهاي سنتی مطرح صیل آنان نسبت به دانشجویان دورهترك تح

بـاالتري نسـبت بـه     هـاي یـادگیري الکترونیکـی بـا نـرخ     انشـجویان دوره ، دانجام شده

تـرك تحصـیل در   ). 2002پـارکر، (د کننـ یمـ رك تحصـیل  ، تهاي سنتیدانشجویان دوره

-در حـالی کـه در دوره   ،ثبت شده است درصد 40تا 25هاي یادگیري الکترونیکی رهدو

  ).2004اکسنوز،(ت درصد اس 12تا  10هاي معمولی 

آموزش الکترونیکی به سرعت در حال رشـد اسـت و بـه نظـر      يها ستمیسعالقه به 

هاي نظري و ارتباط میـان  جامع و مورد قبول همگان که سازه که یک چارچوب رسدیم

  .را در یک سیستم اموزش الکترونیکی بیان کند مورد نیاز است هاآن

آموزشی به صورت ترکیبی ار عناصر جدید و همـاهنگی بـین    يها ستمیستحول در 

. مطـرح اسـت   هـا  برنامـه فنـی و همچنـین محتـواي     يهـا  رساختیزاستاد و دانشجو و 

نکـور  ی و از طریق کسنت ةدانشگاه علم و صنعت ایران با داشتن پذیرش دانشجو به شیو

جدیـد دارد و ایـن    يهـا  آمـوزش رایش به ، گهاي متنوعبا آن همه قدمت و وجود رشته

ده کـر به صورت آموزش الکترونیکی شروع به پـذیرش دانشـجو    1384دانشگاه از سال 

محتوا و دانشـجو   ،استاد ،اورير این تحقیق با در نظر گرفتن چهار بعد اصلی فنّد. تاس

یادگیري الکترونیکـی مـورد ارزیـابی قـرار      يها ستمیساستفاده از  ۀه ادامتمایل کاربران ب

ثر در تمایـل کـاربر بـه ادامـه     ؤیافتن مدلی است که عوامـل مـ   ،هدف ،ر واقعد. دریگیم

ایـن   شودیماي که مطرح لهئسم. داستفاده از سیستم یادگیري الکترونیکی را مشخص کن

ـ  الکترونیکـی را پیـاده   يیـادگیر  يهـا  سـتم ید ساست که مدیران و افرادي که قصد دارن

باید برچه ابعادي تمرکز کنند تا جلوي ترك تحصیل فراگیران گرفته شود و  ،ندکنسازي 

گذار است را شناسایی تأثیر ها ستمیسعواملی که بر تمایل کاربران به ادامه استفاده از این 

  . کنند
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یـادگیري   يهـا  سـتم یسثر در پـذیرش ؤپژوهش و عوامـل مـ   ۀمبانی نظري و پیشین

اولـین تجربیـات آمـوزش از راه دور بـه      ۀپیشـین :الکترونیکی بر اساس تحقیقات پیشین

پیشـگامان ایـن   . گـردد یماواسط قرن نوزده میالدي در اروپا و ایاالت متحده آمریکا بر 

براي انتقال محتواي آموزشـی   ،اوري روز یعنی سیستم پستآموزشی، از بهترین فنّ ةشیو

هاي در کالس توانستندینمادي که عالقه به یادگیري داشتند اما به دالیل گوناگون به افر

بهـره   هـا  وهیشـ افرادي کـه بیشـتر از همـه از ایـن     . کردندیمدرس حاضر شوند استفاده 

جسمی و افراد شاغلی بودند که بـه دلیـل مشـغله کـاري      يها تیمعلولافراد با  بردندیم

با گذشت زمان، اختراع رادیـو و تلویزیـون،   . س نبودندهاي درقادر به شرکت در کالس

تلفـن نیـز بـه    . سـاخت راه هاي جدید و مناسبی را براي انتقال محتواي آموزشی فراهم 

اي در آموزش و به منظور ارتباط با یادگیرندگان استفاده شد اما بر آمـوزش  عنوان رسانه

و  1980ۀا زمـانی کـه در دهـ   از راه دور تأثیر چندان عمیقی از خود بر جاي نگذاشت ت

ات، این امکان فـراهم شـد   در این ارتباط. فراهم شد ،هاي راه دورامکان کنفرانس 1990

ا یادگیرندگان ارتباط برقـرار  ، بخیرأمستقیم یعنی بدون ت به طوردهنده بتواند که آموزش

رار ، قفاوترا ببیند حتی اگر در فاصله فیزیکی بسیار دوري مثالً دو کشور مت ناآنکند و 

هاي آمـوزش از  راد به کامپیوتر و اینترنت، شیوها دسترسی بسیاري از اف، بامروزه. داشتند

همـواره از   هـا  وهیشـ و همان طـور کـه در ایـن     اند شدهچار تحوالت شگرفی ، ددورراه 

امروزه نیز بر حسب امکانـات موجـود در هـر     است، شدهیماستفاده  ها رسانهترکیبی از 

  ).204هارپر،(شودیمهاي قابل دسترس در آن منطقه استفاده بی از رسانهرکیمنطقه، از ت

هاي الکترونیکی به شدت در حـال  که تعداد دانشجویان دوره دهدیمتحقیقات نشان 

را  هـا  دورهو ارزیابی ایـن   ها دورهاین افزایش، نیاز به مطالعه در مورد این . افزایش است

  ). 2006یانگ،(د سازیماز نظر ابعاد گوناگون، ضروري 

را  ییهـا  مشخصـه هاي یادگیري الکترونیکی به خوبی طراحی شده باشد و اگر دوره

که براي دانشـجویان، اهمیـت و ارزش دارد ارائـه دهـد، یـادگیري دانشـجویان از ایـن        

منفـی باشـد آن    ها دورهزیاد خواهد بود اما اگر دیدگاه دانشجویان نسبت به این  ها دوره

د کـم خواهـد بـو    هـا  دورهحضـور در ایـن    ۀپذیرفت و تمایل آنان بـه ادامـ   را نخواهند

  ).2004هارپر،(
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انجـام شـده    هـا  دورهتحقیقات گوناگونی در مورد علت تمایل دانشجویان بـه ایـن    

هـاي سـنتی   تعدادي دانشجو کـه هـم در کـالس    1998در تحقیق فونک در سال . است

، دانشـجویان . ورد بررسی قرار گرفتنـد م ،هاي الکترونیکیحضور داشتند و هم در کالس

پـذیري  اشتند و علت رضایت خـود را انعطـاف  ز دروس الکترونیکی رضایت بیشتري دا

.کان و نحوه دسترسی به اطالعات بیان کردند، مبیشتر این دروس از نظر زمان

هـاي  با وجود اینکه دانشجویان در دورهنشان داد که 1999تحقیقات اومالی در سال 

مانند تعامل کمتر با استاد و همکالسان و همچنـین عـدم    ییها تیمحدودرونیکی با الکت

مانند عدم نیاز به حضـور فیزیکـی    ها دورهتعامل رو در رو مواجه هستند اما مزایاي این 

 2005در تحقیـق الئـو در سـال    . در کالس براي آنان از اهمیت باالتري برخوردار است

ثر و مفیـد باشـد   ؤروس الکترونیکی از نظر دانشجویان مـ داده شد که براي اینکه د نشان

در دســترس باشــند و تادان بایــد محتــواي دروس بــه خــوبی طراحــی شــده باشــد، اســ

گیـري شـد کـه    همچنین نتیجه. سترسی داشته باشنداوري مناسب ددانشجویان باید به فنّ

ي الکترونیکـی  هاي دانشجویان نسـبت بـه یـادگیر   و دیدگاهها  خواستهبا  تادانآشنایی اس

ـ  ۀدر مطالع. تا دروس را بهتر ارائه دهند شودیمباعث  وسـیله نورسـروپ   ه انجام شده ب

، از دانشجویان خواسته شد که علل تمایل خود به یادگیري الکترونیکی را بیـان  )2002(

منـدي خـود بیـان    عامل عالقـه  نیتر مهمرا  ها دورهپذیري این نعطاف، ادانشجویان. کنند

مطالعـات   ۀمعتقد بودند که تعامل با محتواي دروس به صورت ارائ ناآنچنین هم. کردند

ـ    يهايبازکمکی و  يها ، آزمونموردي تکـالیف درسـی بـه     ۀآموزشـی و همچنـین ارائ

در  ناآنـ کمک زیادي بـه   ،استاد و تعیین زمان مشخص براي تحویل این تکالیف ۀوسیل

ـ  در تحقیقی کـه ). 2002،ورسروپن. (دکنیمیادگیري   2000سـال  وسـیله اسـوان در   ه ب

هاي یادگیري الکترونیکی، اهمیت زیـادي  گیري شد که دانشجویان دورهنتیجه ،انجام شد

طراحی محتواي دروس و راحتی  ةهمچنین نحو. دهندیمبه تعامل میان استاد و دانشجو 

).2000،اسـوان (ت کار کردن با آن براي دانشـجویان از اهمیـت زیـادي برخـوردار اسـ     

که بیشـترین علـت تـرك تحصـیل از یـادگیري       کندیمگیري ن نتیجهچنین النچ چنیهم

، کم در کار کردن با کامپیوتر و اینترنـت  ۀجرب، تاوريالکترونیکی مشکالت مربوط به فنّ

و تادانمبود بازخورد مناسب از جانـب اسـتاد یـا بـه عبـارتی در دسـترس نبـودن اسـ        ک
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در ادامـه، تعـدادي از عوامـل    ). 2002النچ،. (تاسها همچنین کمبود تعامل با همکالسی

یادگیري الکترونیکی کـه در تحقیقـات گذشـته بیشـتر      يها ستمیسگذار بر پذیرش تأثیر

حقیقـات  ، تاطالعـاتی  يهـا  سـتم یس ةر حـوز د. تورده شده اس، آمورد توجه قرار گرفته

ـ  ه علمی زیادي در مورد عوامل تأثیرگذار بر پذیرش و ب طالعـات در  اوري اکـارگیري فنّ

براي بیان روابط بین رضایت کـاربران و عوامـل    ییها مدل. بین کاربران انجام شده است

مل َمـدل  ها مدلاین  نیتر جیرایکی از . تأثیرگذار بر این رضایت وجود دارند
1
کـه   اسـت  

وسیله کاربر را بر اسـاس تـأثیر دو عامـل مفیـد بـودن سیسـتم       ه میزان پذیرش سیستم ب

کنـد  یمـ یستم از دید کاربر بیـان  وآسانی کار با س
2.

 از سـوي ارائـه شـده    ،طبـق مـدلِ ت  

داویس
3

مایل کاربران به ادامه اسـتفاده از یـک سیسـتم جدیـد بـه دو      ، ت1989در سال  

عامل مفید م عامل آسانی کار با سیستم از دید کاربر و دو، اول. عامل اصلی بستگی دارد

  .نشان داده شده است )1-1(مدل تَم در شکل . بودن سیستم از دید کاربر

  

  )TAM(م مدل تَ )1(شکل 

پایـه   يهـا  مدلاطالعاتی به عنوان یکی از  يها ستمیسو در  استبسیار کلی م مدل تَ

یادگیري الکترونیکی نیـز در بسـیاري از تحقیقـات از     يها ستمیسدر مورد . مطرح است

عـدادي عوامـل دیگـر    این مدل به عنوان یک پایه استفاده و بـر اسـاس آن بـا افـزودن ت    

کـه عوامـل    کنـد  یمـ همچنین داویـس پیشـنهاد   . گسترده تري ارائه شده است يها مدل

                                                                                                                

1. TAM :Technology Acceptance Model(PEU= Perceived Ease of USE),(PU=Perceived  

Usfulness)
2. Ra   2002
3. DAVIS

ستم  ل به استفاده از س تما

د کاربر ستم از د د بودن س مف

PU 

ستم  سان کار با س
ٓ
ا

PEU
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ـ  تعیین کننده توانند یمخارجی  یـن  ا. دهاي مهمی باشند که باید مورد آزمایش قـرار گیرن

، )ضـعیت تحصـیلی  ، ونس، جـ سـن (ن مشخصات دانشجویا :عوامل شامل مواردي مانند

ـ . هسـتند  متفاده و مواردي مانند رضـایت از سیسـت  اوري مورد اسشخصات فنّم دون در ب

تنها اطالعاتی کلی در مورد نظـر کـاربران در مـورد    م مدل تَ ،نظر گرفتن عوامل خارجی

. کنـد  ینمبهتر عرضه  يها ستمیساما اطالعات خاص را براي ایجاد  دهد یمسیستم ارائه 

اروک ۀدر تحقیق انجام شده به وسیل
1

ـ  هتوسـع  2006در سال  ارائـه شـده   م اي از مـدل تَ

یـادگیري   يهـا  ستمیسدر این تحقیق، تأثیر عامل رضایت بر میزان تمایل کاربران . است

در این تحقیق نشان . بررسی شده است ها ستمیسکارگیري این ه ب ۀادام برايالکترونیکی 

چنـین  هم. اسـتفاده از سیسـتم دارد   ۀتأثیر زیادي بر تمایل به ادامـ  ،داده شده که رضایت

،)دمات و سیسـتم ، خـ کیفیت از دید کاربر شامل کیفیت اطالعـات (تأثیر عوامل کیفیت 

بودن سیستم از دید کاربر وآسانی کار با سیستم از دید کاربر بـر رضـایت و تـأثیر     مفید

بررسی قرار گرفته مورد م آسانی کار با سیستر میزان آشنایی افراد با اینترنت و کامپیوتر ب

  :نشان داده شده است )2-1(شده در تحقیق روکا در شکل همدل ارائ. است

  

  Roca 2006مدل ارائه شده در تحقیق  )2(شکل 

                                                                                                                
1. Roca 
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در تحقیق اونگ
1 

أثیر جنسیت بر عوامل و ارتباطات موجود در ، تبا گسترش مدل تَم

ت بـر ارتبـاط میـان    که جنسی دهد یمنتایج این تحقیق نشان . آن مدل بررسی شده است

کارگیري سیسـتم  ه ب ۀمایل به ادام، تدر مورد زنان ،به عبارتی. گذار استریاین عوامل تأث

یادگیري الکترونیکی بیشتر به آشنایی آنان با کامپیوتر و همچنین آسانی کـار بـا سیسـتم    

بستگی دارد در حالی که در مورد مردان مفید بودن سیستم از دید آنان اهمیـت بیشـتري   

  .دارد

)Ong &Lai 2006( لۀبه وسی شدهمدل ارائه )3(شکل 

یدر تحقیق پیچ و ل 
2

تأثیر کیفیت تعدادي از مشخصات مربوط م با گسترش مدل ت 

رآیی سیستم و زمان پاسخ ، ، کبه سیستم یادگیري الکترونیکی مانند تعاملی بودن سیستم

همچنـین میـزان   . سیستم بر مفید بودن و آسانی کار از دیـد کـاربر بررسـی شـده اسـت     

در . افراد با اینترنت و کامپیوتر بر دو عامل فوق مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت  آشنایی 

  :ین تحقیق نشان داده شده استا مدل ارائه شده در 4-1شکل 

                                                                                                                
1. Ong &Lai 2006
2. Pituch & Lee 2006
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  Pituch & Lee 2006ل ارائه شده در تحقیق مد) 4(شکل 

وسیله چییوه در تحقیق انجام شده ب
1

 اسـتفاده  ۀتأثیر رضایت برتعامل کاربران به ادام 

یفیـت و  ، کاز سیستم بررسی شده و همچنین نشان داده شده که سه عامـل مفیـد بـودن   

تأثیر بسـزایی بـر میـزان     دهد یمارزشی که سیستم یادگیري الکترونیکی به کاربران ارائه 

نشـان داده شـده    5-1دل این تحقیق در شـکل  م. ددار ها ستمیسرضایت کاربران از این 

  .تاس

  

  Chiu et al(2005)درتحقیق مدل ارائه شده )4(شکل 

یـادگیري   يهـا  سـتم یستـأثیر دوعامـل رضـایت از     2006لـوي در سـال   ق در تحقی

بر موثر بـودن سیسـتم    هستندقائل  ها ستمیسارزشی که کاربران براي این  ، والکترونیکی

سـطحی از  : لوي رضـایت عبـارت اسـت از   ف بق تعریط. تمورد بررسی قرارگرفته اس

. دکننـ  یمـ گیري الکترونیکی که کاربران پس از استفاده از آن مشاهده عملکرد سیستم یاد

رزش یعنی اعتقاد درونی پایدار در مورد سطح اهمیتی که کاربران به سیسـتم یـادگیري   ا

                                                                                                                
1. Chiu et al(2005)
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ـ    ؤر این تحقیق مـ د. ددهن یمالکترونیکی نسبت  ه ثر بـودن براسـاس ارزش و رضـایت ب

ثر است که کـاربران  ؤونیکی زمانی میک سیستم یادگیري الکتر ،یبه عبارت. دیآ یمدست 

مـدل تحقیـق لـوي     6-1ر شـکل  د. داز عواملی که براي آن ارزش قائل اند راضی باشـن 

  .نشان داده شده است

  

Levy(2006)مدل تحقیق  )5(شکل 

ALOC 1تـأثیر   2007در سـال   يدر تحقیـق لـو  
رضـایت و مشخصـات عمـومی    

طـع و رشـته تحصـیلی بـر تـرك      ق، مضـعیت درسـی  ، ونسـیت ، جدانشجویان مانند سن

تـایج  ن. تهاي یادگیري الکترونیکی مورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـ    یل آنان از دورهتحص

ـ  ۀکه رضایت عامل مهمی است که برتصمیم دانشجویان به ادامـ  دهد یمتحقیق نشان  ه ب

ز بـین مشخصـات عمـومی تنهـا     ا. دکارگیري سیستم یا ترك تحصیل تأثیر بسـزایی دار 

دانشجویانی که  ،به عبارتی ؛و مقطع تحصیلی تأثیر نسبتاً بیشتري دارد وضعیت تحصیلی

تحصیلی بهتري دارند و همچنین دانشجویانی کـه در مقـاطع بـاالتر تحصـیلی     ت وضعی

نشـان داده   يمدل تحقیق لو 7-1ر شکل د. دتمایل کمتري به ترك تحصیل دارن ،هستند

  .شده است

                                                                                                                
1. Academic  Locus Of Control
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  Levy(2007)تحقیق  مدل )6(شکل 

پیشین بـه عنـوان    يها مدلز ، امدل و انتخاب عوامل آن در تحقیق حاضر ۀارائ براي

ـ از آن جایی که مدل. پایه استفاده شده است  يهـا  سـتم یسدر تحقیقـات مربـوط بـه    م تَ

یـادگیري   يهـا  ستمیسو در مورد  استطرح ، مپایه يها مدله عنوان یکی از ، باطالعاتی

ر ، داز این مدل به عنوان یک پایه اسـتفاده شـده   الکترونیکی نیز در بسیاري از تحقیقات

تحقیق حاضر دو عامل آسانی کار با سیستم از دید کاربر و مفیـد بـودن سیسـتم از دیـد     

  .در نظر گرفته خواهد شد هستندکاربر که دو عامل اصلی مدل تَم 

ن معتقدند کـه رضـایت دانشـجویان از یـک سیسـتم      ااز آنجایی که بسیاري از محقق

 هـا  ستمیسثر بودن این ؤالکترونیکی عامل بسیار مهمی در سنجش موفقیت یا م یادگیري

 ،کننـد  یمـ از افرادي که یادگیري الکترونیکی را در بین راه رها  درصد 42است و حدود 

عامل رضایت در تحقیق حاضر مد نظر . اند دهکررا نارضایتی بیان  ها دورهدلیل ترك این 

کـه دانشـجویانی کـه رضـایت کمتـري از       دهـد  یم حقیقات نشانت. تگرف قرار خواهد

احتمال تـرك تحصـیل آنـان در بـین راه بیشـتر       ،یادگیري الکترونیکی دارند يها ستمیس

است و رضایت دانشجویان از یک سیستم یادگیري الکترونیکی عامل مهمـی در تعیـین   

در نظـر   امل ارزش نیز در تحقیق حاضرع. تبه کارگیري سیستم اس ۀتمایل آنان به ادام

 بـه نظـر  مطرح شده اما  ،که این عامل در تعداد کمی از تحقیقاتنا ایب. دگرفته خواهد ش

هـاي  یست و ارزشی که کاربر براي مشخصـه تنها در نظر گرفتن رضایت کافی ن رسد یم

عامل کیفیت در تحقیـق حاضـر بـه     .تاز اهمیت زیادي برخوردار اس استسیستم قائل 

فته نشده بلکه در قالب رضـایت از کیفیـت ابعـاد اسـتاد،     صورت عاملی جدا در نظر گر
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مدل به این صورت است کـه در   ۀعلت ارائ .دریگیماوري مورد بررسی قرار فنّمحتوا و

خـود کیفیـت    شـود یمـ به کارگیري سیسـتم   ۀنهایت آنچه که باعث تمایل کاربر به ادام

نیست بلکه رضایتی است که از این کیفیت دارد
1.

  

مختلف، تأثیر مشخصـات گونـاگون دانشـجویان بـر رضـایت آنـان از       در تحقیقات 

بررسی ا ه ستمیسبه کارگیري این  ۀتمایل آنان به ادامیادگیري الکترونیکی و يها ستمیس

 ،سـن  :که ایـن مشخصـات ماننـد    اند دهیرسن به این نتیجه اسیاري از محققب. تشده اس

شـنایی بـا   ، آALOC،وضـعیت تاهـل   ،ضعیت تحصـیلی، وضـعیت اشـتغال   ، وجنسیت

کامپیوتر و موارد دیگر تأثیر چندانی بـر تمایـل بـه ادامـه یـا تـرك تحصـیل از سیسـتم         

تـأثیر  بـی ا ایـن عوامـل ر   ،ناندارد امـا در مقابـل برخـی از محققـ    یادگیري الکترونیکی 

شنایی با اینترنت و کامپیوتر موردي است که در تحقیقـات  ، آاز بین این عواملدانندینم

در تحقیـق حاضـر در نظـر     ،اهمیت خود را نشان داده است و بـه همـین دلیـل   بیشتري 

انـد در  که عوامـل دیگـر پراهمیـت ظـاهر نشـده     جایی از آن ،ر مقابلد. تگرفته شده اس

.صرفنظر شده است هاآنتحقیق حاضر از بررسی 

  پژوهشروش

صـیفی  تحقیق حاضر به لحاظ هدف، از نوع کاربردي و از نظر روش پژوهش از نوع تو

ـ . میدانی است که در سه مرحله انجام شـده اسـت   ۀو از شاخ حقیقـات  ، تاول ۀدر مرحل

ایـن تحقیقـات بـا مطالعـه      انجام شده پیشین و عوامل در نظر گرفته شده در هر یک از

تغیرهاي تحقیـق  ، مدوم ۀدر مرحل. طالعه شده استم اي و مرور ادبیات موضوعکتابخانه

اي رسشنامه، پسوم ۀو در مرحلشد شجویان و خبرگان تعیین با در نظر گرفتن دیدگاه دان

ـ    و تمـامی داده  شدراحی ، طبر اساس بر اساس ادبیات موضوع ه هـاي اسـتخراج شـده ب

  .ورد استفاده قرار گرفتم وسیله این پرسشنامه

ابزار مناسب براي گردآوري اطالعات در یک تحقیق پیمایشـی کمـی بـا تمرکـز بـر      

بنـابراین، بـه منظـور معتبـر     ). 1384،علـی جـانی  . (اسـت رسشنامه ، پروابط بین متغیرها

راحـی  ، طاي بر اسـاس ادبیـات موضـوع   وي پیشنهادي این تحقیق، پرسشنامهالگ ساختن

                                                                                                                
1. Levy 2007
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ایـن پرسشـنامه بـر    . سـنجد یمکه اثر هر یک از عوامل در نظر گرفته شده را بر هم  شد

 يهـا  لیـ تحلي انجـام  بـرا  ،در این پژوهش. شداساس مقیاس پنج تایی لیکرت طراحی 

  . استفاده شده است LESRELآماري از نرم افزار 

ــار   ــه اعتب ــد ک ــر چن ــه ــت ، ش ــی اس ــراي روای ــرط الزم ب ــ ، ش ــافی نیس ت رط ک

بینـی و  نامه از اعتبار تجربی از نوع پـیش براي اعتبار سنجی پرسش). 1383کریندورف،(

از دانشـجویان یـادگیري    نفر 6بوسیله پرسشنامه ابتدا. اي استفاده شده استاعتبار سازه

 ةاز آنان خواسته شد که نظرات خـود را دربـار   .الکترونیکی به صورت پایلوت اجرا شد

مطالعـه پـایلوت    ۀنتیجـ . را بیـان کننـد  ... ابـل درك بـودن آنـان و    ، قاالتؤمحتواي سـ 

االت اضافی و نامربوط حذف شد و اصـالحاتی در  ؤپرسشنامه این بود که تعدادي از س

متخصص در این حوزه و از مـدیر   تادانهمچنین از نظرات اس .دشی ایجاد االت اصلؤس

 .شـد مجازي دانشگاه به دلیل بومی و عینی ساختن پرسشنامه استفاده  يها آموزشمرکز 

 درصـد  88مذکور در این مرحله با استفاده از آلفـاي کرونبـاخ    ۀضریب روایی پرسشنام

  .دشمحاسبه 

اول با فرد مرتبط است و همچنـین هـدف از ایـن    ۀیادگیري در مرحله جایی کاز آن

ثیرگذار بر پذیرش یـادگیري الکترونیکـی بـا در نظـر گـرفتن      أپژوهش، بررسی عوامل ت

آمـاري  ۀو جامع استواحد تحلیل در اینجا دانشجو  ،نابراین، بدیدگاه دانشجویان است

عت ایـران  هاي یادگیري الکترونیکی دانشگاه علـم و صـن  این پژوهش، دانشجویان دوره

کـه در سـال    دانشـجوي یـادگیري الکترونیکـی    247از مجمـوع   ،ر این پژوهشد. است

نفر به صـورت تصـادفی انتخـاب     80، تعداد مشغول به تحصیل بودند 88-98تحصیلی 

.شدند

  :از اند عبارتپژوهش االت ؤس

موارد اصلی و بحرانی که باید در یک سیستم یادگیري الکترونیکـی مـورد توجـه     .1

  ؟ر گیرند کدامندقرا

هاي یادگیري الکترونیکـی بـه چـه ابعـادي از سیسـتم یـادگیري       دانشجویان دوره .2

  ؟دهندیمالکترونیکی بیشتر اهمیت 

  ؟گذار استثیرأت ها ستمیساستفاده از این  ۀچه عواملی بر تمایل دانشجویان به ادام .3
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شروع کنند تا با موفقیت  باید از چه ابعادي ها ستمیسسازي این مدیران براي پیاده .4

  .دآنها به هدر نرو يها يگذاررو شوند و سرمایه ه ب بیشتري رو

 يهـا  سـتم یسذار بر پـذیرش  گثیرأپس از مطالعه ادبیات موضوع و استخراج عوامل ت

ـ االت تحقیق و اراؤیادگیري الکترونیکی، به منظور پاسخ به س ه الگـو، عـواملی کـه در    ئ

ستخراج شدند و بـر اسـاس ان الگـوي    ، ایرگذاري را داشتهثأتحقیقات گذشته بیشترین ت

این الگوي اولیه با بررسی و تلفیـق چنـد الگـوي اصـلی کـه در ادبیـات       . دشه ئاولیه ارا

  .هاي تعدادي از افراد خبره به دست آمدموضوع مطرح شده و با در نظر گرفتن دیدگاه

  

  ها افتهی

نشجویانی که کـار کـردن بـا سیسـتم یـادگیري      که تعداد دا دهد یدریافتی، نشان م يها پاسخ

الکترونیکی برایشان خیلی راحت است و براي برقراري تعامل با سیسـتم بـه تـالش فکـري     

با توجه به نمودارهاي مربوط به آیتم آسانی کار با سیسـتم  . زیاد است زیادي نیاز ندارند نسبتاً

ویان، شاید دلیل آن این باشد کـه  ه شده به دانشجئو با دیدن محتوي ارا) PEU(از دید کاربر 

  .ن وجود نداردآو تنوع و پیچیدگی زیادي در  دهستنساده  ها ستمیدر ایران این س

کـه بیشـتر    دهـد  یمـ نشـان  ) PU(آیتم مفید بودن سیسـتم از دیـد کـاربر     يها پاسخ

شـاید یکـی از   . بـرد  ینمـ ملکرد یادگیري آنان را بـاال  ، عدانشجویان معتقدند که سیستم
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ایـران خیلـی خـوب     یادگیري الکترونیکی در يها ستمیسله این باشد که ئاین مس دالیل

بنـابراین، دانشـجویان   . اند و تنوع ابزارهاي یادگیري در آن پایین استپیاده سازي نشده

از نظـر  . تأثیر چندانی بر یـادگیري آنـان نـدارد    ها ستمیسکه این  کنندیمچنین احساس 

. دداننـ یمـ نشـجویان یـادگیري الکترونیکـی را مناسـب     صرفه جویی در زمان، بیشـتر دا 

نشان دهنده آشـنایی بیشـتر   ) SE(ر آشنایی افراد با اینترنت و کامپیوت يها تمیآيها پاسخ

افزارهـاي  کمتري از افـراد بـا اینترنـت و نـرم    در حالی که تعداد  ؛افراد با کامپیوتر است

بـه کـارگیري    ۀدانشـجویان بـه ادامـ   یا تمایل  CIپاسخ آیتم . آفیس، آشنایی کافی دارند

کـه تعـداد زیـادي از دانشـجویان ایـن       دهـد یمـ یادگیري الکترونیکی نشان  يها ستمیس

 يهـا  تمیآمربوط به  يها پاسخ. دندارن ها ستمیسبه کارگیري این  ۀ، تمایلی به ادامها دوره

ـ  دهدیمشان ، نارزش و رضایت ـ اوري اراکه دانشجویان براي مشخصات فنّ ـ ه شـده  ئ ه ب

. پـایین اسـت   نسبتاً ها مشخصهاما رضایت آنان از این  هستندوسیله سیستم ارزش قایل 

 رسـد یمـ مختلف بعد محتوا، به نظر  يها تمیآرضایت دانشجویان از  ۀهمچنین با مقایس

 رسـد یمـ همچنـین بـه نظـر    . هاي کمکی اسـت بیشترین نارضایتی از نظر کمبود آزمون

ـ مطالـب ارا ا االت امتحانی بؤمرتبط بودن س ـ ه شـده در طـول دوره  ئ راي دانشـجویان،  ، ب

سـازماندهی   ةدانشجویان رضـایتی نسـبی از نحـو    رسدیمبه نظر . خیلی با ارزش است

تري ضایت باال، راورير مقایسه با فنّ، دهمچنین، دانشجویان از بعد محتوا. دروس دارند

مچنـین  ه. تا باالسـ ه شده در ارتباط با محتوئهاي اراضمن اینکه ارزش مشخصه. دارند

، بـراي  تادانکـه در دسـترس بـودن اسـ     دهـد یمـ تـایج نشـان   ، ندر ارتباط با بعد اسـتاد 

مچنین، دانشجویان از ه. ددانشجویان اهمیت زیادي دارد اما رضایت چندانی از آن ندارن

هـر   ،ضـایت زیـادي ندارنـد   ، رگیري استادنترل و پی، کمیزان تعامل استاد با دانشجویان

در مقابل، از نحـوه برخـورد اسـتاد بـا     . استاین موارد براي آنان با ارزش ۀچند که هم

میانگین و واریانس هر  )1(ل دوج. هستنددانشجو و حجم کاري وارد شده نسبتا راضی 

ـ آروند میـانگین  )7(مورد پرسش و شکل  يها تمیآیک از  را بـه منظـور مقایسـه     هـا  تمی

بیشـترین میـانگین مربـوط    . دهـد یمـ ، نشان ، به صورت شماتیکها نیانگیماین  تر آسان

که نشان دهنده این است کـه بیشـتر   ) آشنایی قبلی افراد با کامپیوتر( SE1است به آیتم 

همچنـین بـا   . شنایی قبلی بـا کـامپیوتر دارنـد   ، ایادگیري الکترونیکی يها ستمیسکاربران 
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باعث  ،سیستم(PU2و ) بردیمسیستم، عملکرد یادگیري را باال ( PU1میانگین  ۀمقایس

که از نظر بیشتر کاربران، سیسـتم یـادگیري    شودیمدیده ) شودیمجویی در زمان صرفه

بیشتر آنان این سیستم باعث  اما از نظر بردینمملکرد یادگیري آنان را باال ، عالکترونیکی

رضایت (SC5میانگین، مربوط است به آیتم  نیترکم. شودیمجویی در زمان آنان صرفه

  .        استرضایت کم دانشجویان از آزمونهاي کمکی  ةکه نشان دهند) کمکی يها آزموناز

مورد پرسش يها تمیآمیانگین و واریانس هر یک از  )1(ل جدو

  واریانس  میانگین      واریانس  میانگین      واریانس  میانگین  

1PEU  
  5620/3  1891/2  VC 

2
2847/4  5287/0  ST 40949/3  2336/1  

2PEU  3431/3  7859/1  VC 
3

3723/4  4266/0  SC 12409/3  3754/1  

3PU  
  6569/2  8888/1  VC 

4
0660/4  7677/0  SC 28832/2  3392/1  

2PU  1752/4  0573/1  VC 
5

0000/4  0441/1  SC 3  2190/3  5988/1  

SE 1  5620/4  4833/0  VP 
1

9270/3  4211/1  SC 49343/2  2824/1  

SE 27299/3  5368/1  VP 
2

8686/3  1885/1  SC 55037/1  5312/0  

SE 38686/3  4238/1  VP 
3

7299/3  3162/1  SP 12920/2  1053/1  

CI2774/3  0107/1  VP 
4

8978/3  1512/1  SP 20000/3  4706/1  

VT 19197/3  6332/1  VP 
5  

6058/3  0788/1  SP 35547/2  1018/1  

VT 20511/4  0047/1  VP 
6  

9562/3  6451/0  SP 40511/2  1812/1  

VT 3  2701/4  7133/0  ST 
1   

5766/2  3195/1  SP 57883/2  2416/1  

VT 42336/4  6803/0  ST 
2

7956/2  5609/0  SP 61314/3  1003/1  

VC 18759/3  8889/0  ST 
3

5037/2  4577/1    
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SEMبه دست آمده حاصل از تحلیل  بیضرا )9(شکل 

شـان داده شـده اسـت کـه ضـرایب      ، نرایب به دست آمده در مـدل ض )9(در شکل 

تایج حاصل از آزمون مـدل در نـرم افـزار    ن. است تر يقوباالترنشان دهنده وجود ارتباط 

LISREL  کـه فرضـیه هـاي    دهد یمنشانH8,H6,H5,H4,H3,H2,H1  ییـد  أمـورد ت

ـ . دنـ ک ینمیید أت را 7Hرضیه ، فهاي تحقیقاما داده است ، هـاي تحقیـق  ه عبـارتی، داده ب

بـر   الکترونیکـی قائـل اسـت    يکه ارزشی که کاربر براي سیسـتم یـادگیر   دهد یمشان ن

رتبـاطی قـوي بـین رضـایت و     ، امچنـین ه. یستنگذار رضایت وي از این سیستم تأثیر

ـ . دالکترونیکی وجود دار يبه کارگیري سیستم یادگیر ۀتمایل کاربر به ادام ا توجـه بـه   ب

بـود بـا   ه ال قـرار گرفتـ  ؤورد سـ ، مـ جنسیت و مقطـع تحصـیلی دانشـجویان    ،که سناین

گیري شد که ارتباط قابل توجهی بین هر یـک  نین نتیجه، چآماري انجام شده يها لیتحل

ارتباط بین هر یک از این سه عامـل و تمایـل بـه    ن از این سه عامل و رضایت و همچنی

ـ  ، رمـورد عامـل رضـایت   ر د. دجـود نـدار  و ادامه به کارگیري سیستم اوري ضـایت از فنّ

هـاي رضـایت از   گیري سیسـتم دارد کـه در بـین متغیـر    به کار ۀبیشترین تأثیر را بر ادام

 .یشترین تأثیر را داردب جود ابزارهاي متنوع، وفناوري
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  يریگ جهینت

 يهـا  تیـ ظرفبا افزایش روز افزون تقاضا براي آموزش عالی در کشور ما و با توجه بـه  

ـ ، هاي کشور و وجود سدي مانند کنکوردانشگاه محدود اه حـل  ، رادگیري الکترونیکـی ی

هـر برنامـه جدیـدي نیـاز بـه       ما همواره باید توجه داشت کـه ا. درسیممناسبی به نظر 

یـادگیري الکترونیکـی   . دیریت صحیح و سنجیدن کلیه جوانب دارد، مریزي دقیقبرنامه

بـا   و صـرفاً  استدرس فیزیکی  يها کالسکامال متفاوت با آموزش سنتی در ةیک شیو

-بـا پیـاده   ،به عبـارتی  ؛درا عملی کرآن توانی، نمهاي سنتیاوري در شیوهوارد کردن فنّ

انتظـار بـازخورد مناسـبی     تـوان ی، نمریزي دقیقیادگیري الکترونیکی بدون برنامه سازي

تبـدیل   ،نـابراین ب .دزیادي دار يها تفاوت،ادگیري الکترونیکی با آموزش سنتیی. تداش

پیچیـده باشـد و نیـاز بـه برنامـه       توانـد یم،یک کالس سنتی به یک کالس الکترونیکی

ـ . دثر و اقتصـادي باشـ  ؤ، مظارت و کنترل دقیق دارد تا این تبدیل، نریزي ییـد مـدل   أا تب

-نین نتیجـه ، چتحقیق ةیید شدأهاي تیق حاضر و با در نظر گرفتن فرضیهپیشنهادي تحق

ایـن   ۀهاي یادگیري الکترونیکی براي تمایـل بـه ادامـ   که دانشجویان دوره شودیمگیري 

ضـایت از  ، رر مـورد عامـل رضـایت   د. ددر مرحله اول باید رضایت داشته باشن ها دوره

رهاي رضـایت  ه در بین متغید کبه کار گیري سیستم دار ۀبر ادامرار اوري بیشترین تأثیفنّ

مدل تحقیق حاضر با  ۀا مقایسب. دیشترین تأثیر را دارب، هاي متنوعجود ابزار، واورياز فنّ

ـ    رسدیمه نظر ، بتحقیقات پیشین يها مدل اوري بعـدي  در کشور ما در حـال حاضـر فنّ

دارد و رضایت از آن بیشترین تأثیر را بـر تمایـل افـراد بـه     ا است که بیشترین اهمیت ر

شـنایی افـراد بـا    ، آمچنینه. تیادگیري الکترونیکی داراس يها ستمیسادامه به کارگیري 

سانی کار با سیستم و مفید بـودن سیسـتم از دیـد دانشـجویان بـر      ، آکامپیوتر و اینترنت

مهمی که از تحقیق حاضر به دسـت آمـد    ۀتیجن. تگذار اسأثیر، ترضایت آنان از سیستم

رایب ضـ . استهاي تحقیق از فرضیهیید همه به غیر از یکی أتحقیق و تییید مدل نهایأت

فرضیات تحقیـق   ةیید کنندأدست آمده در مدل که حاصل تحلیل نتایج آماري است ته ب

ین ضرایب ا. استبین عوامل تحقیق  تريقوضرایب باالتر نشانگر وجود ارتباطی . است

  .نشان داده شده است )10(در شکل
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  یید مدل نهایی تحقیقأدست آمده حاصل از ته بضرایب )10(شکل 

ایـد بـه رضـایت دانشـجویان از ابعـاد      ، بسازي یک سیستم موفقادهبراي پی ،بنابراین

با مطالعاتی که در ارتبـاط بـا یـادگیري الکترونیکـی صـورت      . مختلف اهمیت داده شود

بـه نظـر    ،در کشـور انجـام شـد    هـا  دورهکه با دانشجویان این  ییها مصاحبهگرفت و با 

الکترونیکی بـه وضـوح دیـده     یادگیري ۀمشکالتی که در زمین نیتر مهمیکی از  رسد یم

  . ینترنت و سیستم یادگیري الکترونیکی است، ابا کامپیوتر تادانآشنا نبودن اس ،شود یم

ـ آشـنایی   هستندیشتر از نسل جدید ، ببا توجه به اینکه دانشجویان بـا کـامپیوتر    ناآن

 1ياوربیشتر است و مشکل چندانی در کار کردن با سیستم ندارند اما مشکل ترس از فنّ

آموزش استفاده از کامپیوتر و اینترنت در سطح عمومی هـم  . است، رایج تاداندر میان اس

پـیش نیازهـاي یـادگیري الکترونیکـی      نیتر مهم، از ستادانبراي دانشجویان و هم براي ا

-ریـزي جـامع و دراز  هادر به ایجاد چنین برنامـ ، قالبته یک دستگاه اجرایی خاص است؛

خصوصـی و دولتـی    يهـا  بخـش اعـم از   ها بخشاید از تمامی مدت نخواهد بود بلکه ب

 ۀبا مطالع. بسیار مفید باشد تواند یمآموزش کامپیوتر و اینترنت در مدارس . یاري جست

که کشـورهایی کـه از پایـه بـه آمـوزش کـامپیوتر و        شود یمیده ، دکشورهاي گوناگون

 تـر  موفقر سطح آموزش عالی سازي یادگیري الکترونیکی دهدر پیاد، اند پرداختهاینترنت 

                                                                                                                
1. technophobia
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کـی دیگـر از   ی. ددهنـ یمـ آموزان امروز، دانشجویان فـردا را تشـکیل   زیرا دانش ؛اند بوده

عـدم وجـود    ،مشکالت اصلی که باعث نارضایتی بسـیاري از دانشـجویان شـده اسـت    

بیشتر دانشجویان، از عـدم دسترسـی   . استالزم مانند اینترنت پرسرعت  يها رساختیز

س الکترونیکی به دلیل مشـکالت اتصـال بـه اینترنـت و همچنـین ضـعف       آسان به کال

برقـراري   شـود یمـ مشکل اتصال بـه اینترنـت باعـث    . دهستنخدمات پشتیبانی ناراضی 

تعامل مستقیم میان استاد و دانشجویان و دانشجویان با یکدیگر مشکل و یا غیر ممکـن  

که این مـوردي   شودیمالس تعامل کم یا ضعیف باعث حس دور افتاده بودن از ک. شود

بسیاري از دانشجویان چنـین   ،در واقع. است که دانشجویان زیادي از آن شکایت داشتند

 ةبیان کردند که حس تعلق به کالس و دانشجو بودن ندارند و عمده یـادگیري بـه عهـد   

بـه  جـایی کـه کـالس درس    ي الکترونیکـی از آن در یک سیستم یـادگیر .استخود آنان 

باید تعامالت خیلـی زیـاد و مـنظم باشـد و همچنـین       شودینمتشکیل  فیزیکی صورت

زیادي  ةسازي شدشبیه يها طیمحابزارهاي یادگیري متنوع باشد و از گرافیک پیشرفته و 

ق دیـده شـد   بررسی شده در این تحقیه ما در یادگیري الکترونیکی دانشگاا. داستفاده شو

و کیفیت تعـامالت هـم بـه     عامالت کم استت، نوع زیادي ندارد، تهاي یادگیريکه ابزار

ـ  اندتاضعیف و هم به دلیل عدم همکاري برخی از اس يها ساختدلیل زیر . تایین اسـ پ

هـاي  این است که یادگیري الکترونیکی در دانشگاه شودیمز مشکالت دیگري که دیده ا

یکـی  که دارند مناسب است در حالیت کشور فقط براي افرادي که در همان شهر سکون

از اهداف اولیه و اصلی یادگیري الکترونیکی باید برداشـتن مرزهـاي جغرافیـایی بـراي     

کمبـود   توانیم،مچنین از مواردي که باعث نارضایتی دانشجویان استه. دآموزش باش

فشار درسی در آخـر تـرم    ۀهم شودیمکمکی و کوییزها را نام برد که باعث  يها آزمون

. اسـت عث رضایت دانشجویان است امکان شاغل بودن آنان از مواردي که با. وارد شود

. دمچنین بیشتر دانشجویان از حجم کاري وارد شده و محتوي دروس رضـایت داشـتن  ه

ییـد شـده تحقیـق و    أرضـیات ت ، فییـد مـدل  أبنـدي نتـایج بـه دسـت آمـده از ت     ا جمعب

ي هـاي یـادگیر  ان انجـام شـده اسـت بـه مـدیران دوره     کـه بـا دانشـجوی    ییهـا  مصاحبه

مچنین برگـزاري  ه. داوري توجه زیادي داشته باشنبه بعد فنّ شودیمالکترونیکی توصیه 

بـا سیسـتم یـادگیري الکترونیکـی و      تادانهاي آموزشی آشـنایی دانشـجویان و اسـ   دوره
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برخورد با دانشجویان در کالس  ةگرداوري مطالب درسی و نحو ةبا نحو تادانآشنایی اس

کمیـت و کیفیـت تعـامالت و افـزایش کیفیـت یـادگیري        الکترونیکی به منظور افزایش

راحی محتواي آموزشی از دیگر مواردي است که باید مورد ط. دبسیار مفید باش تواندیم

دانشجویان يهاي یادگیرباید متنوع و متناسب با نیازیمحتواي آموزش. توجه قرار گیرد

  .شوند هر گرفتباشد که براي طراحی مناسب محتوا باید افراد متخصص به کا
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  بعامن

تحلیل محتوا، مبانی روش شناسی، ترجمه هوشنگ نـایبی، تهـران،   ). 1383(کریندوف، کلوس 
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